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מבוא לאקונומטריקה

3יעור שמועד הגשה: 2תרגיל  

OLSŶדיאגראמת פיזור, קו הרגרסיה בשיטת  a bX  ,חותך, שיפוע ,
e-הסטייה ,Ŷ,  משתנה מנובא Yמשתנה מוסבר , Xמשתנה מסביר

.נקודות2.5מלאהומדוייקת שהתשובה עליו איננה כל סעיףמשקל 

1שאלה 

משפחות.5לפניכם נתוני מדגם של 

Yi– ההוצאה השנתית (באלפי דולרים) של משפחהi.

Xi– ההכנסה השנתית (באלפי דולרים) של משפחהi.

:את הטבלה הבאהמלאו .1

xy2x2yxyההכנסה)X( ההוצאה)Y(משפחה

100801

80702

110903

90704

120905

Y,קו הרגרסיהמהו .2 a bX ,לפי שיטת הריבועים הפחותים?

2הנוסחאות:   
xy

b a Y bX
x


  


מה משמעות השיפוע?.3
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)עבור כל משפחה שבמדגם את ההוצאה הנאמדת וחשב.4 )Yיה יאת הסטו(e) .
)אמיתי של ההוצאההערך הסטייה שווה ל )Y פחות הערך המנובא של ההוצאה( )Y.

eŶXYמשפחה

סה"כ

חיסכון-Hנסמן:.5
ההכנסה ואת החיסכון.עבור כל משפחה שבמדגם את הציגו 

HחיסכוןXשפחהמהכנסה

סה"כ

dXcHאמדו את משוואת הישר .6 ˆ.לפי שיטת הריבועים הפחותים ,
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את קו הרגרסיה.ציירו דיאגרמת פיזור של ההכנסה וההוצאה והעבירו .7

את קו הרגרסיה.והעבירו החיסכון ציירו דיאגרמת פיזור של ההכנסה ו.8
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2שאלה 
חוקר ניסה לאמוד את הקשר שבין ההכנסה לבין השיעור היחסי של כוח העבודה בתעשייה.  

מדינות מפותחות בארה"ב וקיבל את הנתונים הבאים:5הוא דגם 

מדינה)Y$ (הכנסה לנפש באלפי )Xהאחוז של כוח העבודה בתעשייה (

196A

208B

188C

177D

4017E

Aמהו ממוצע ההכנסה לנפש, באלפי $, במדינות.1 E?

Aמהו ממוצע ההכנסה הפנויה לנפש, באלפי $, במדינות.2 E 25%, אם שיעור המס הוא ?

A$ (ולא באלפי $), במדינות-מהו ממוצע ההכנסה הפנויה לנפש, ב.3 E?

Aמהי שונות ההכנסה לנפש באלפי $  במדינות .4 E?
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:מדינות נוספות5יותר דגם החוקר מאוחר 

מדינה)Y$ (הכנסה לנפש באלפי )Xהאחוז של כוח העבודה בתעשייה (
1912F

1511G

1512H

169I

2110J

Fמהו ממוצע ההכנסה לנפש, באלפי $, במדינות.5 J?

Fבמדינות , באלפי $, מהי שונות ההכנסה לנפש.6 J?

Fבמדינות ,האחוז של כוח העבודה בתעשייהמהי שונות .7 J?

, ההכנסה לנפש באלפי $ לבין השיעור של כוח העבודה בתעשייהמשותפת שבין שונות ההמהי .8

Fבמדינות J?
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, מהו מקדם המתאם שבין ההכנסה לנפש באלפי $ לבין השיעור של כוח העבודה בתעשייה.9

Fבמדינות J?

, באלפי $$ במקום בהכנסה לנפש - לנפש בפנויהלהשתמש בנתונים של הכנסה החליטהחוקר .10

, ואת האחוז של כוח העבודה בתעשייה להוריד בכל מדינה 25%כאשר הוא מניח ששיעור המס הוא 

(כיוון שבחלק מהאזורים הייתה הערכה כלפי מעלה של מספר המועסקים בתעשייה).1- ב

מהי הטרנספורמציה על ערכי המשתנה המוסבר?

משתנה המוסבר?מהי הטרנספורמציה על ערכי ה

ההכנסה הפנויה לנפש לבין השיעור של כוח העבודהמהו כעת  ערכו של מקדם המתאם בין.11

Fבמדינות  J?

ההכנסה הפנויה לנפש לבין השיעור של כוח העבודהו כעת  ערכו של מקדם ההסבר ביןמה.12

Fבמדינות   J?
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3שאלה 
לפניכם נתונים מרשת שיווק על כמות הבצל שנמכרה  Y ומחירו X ימים:5במשך

60180140100120Y(בק"ג)

93454Xבש"ח)(

.של הכמות והמחירדיאגרמת פיזורוצייר.1

אמדו את משוואת הרגרסיה הליניארית של הכמות כפונקציה של המחיר..2
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)תצפית את הכמות הנאמדת עבור כל וחשב.3 )Yיה יאת הסטו(e) .

eŶXYיום

סה"כ

:שונותהראו בעזרת חישובים מספריים שמתקיימת תכונת פירוק ה.4
2 2 2ˆ
   i i iy y e

n n n

2( )e e2ˆ ˆ( )Y Y2( )Y Yיום

סה"כ

5.
22 ( )

  i Y Yy
n n

6.
22 ˆ ˆˆ ( )

  i Y Yy
n n

7.
22 ( )

  ii e ee
n n
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:פרופורציית השונות המוסברת.8

:פרופורציית השונות הלא מוסברת .9

:מקדם ההסבר המרובה.10

מה המשמעות של מקדם ההסבר שהתקבל?.11

לק"ג?₪ 6שת מחיר של מהי כמות הבצל שתימכר ביום שבו תקבע הר.12

את כמות הבצל שתימכר ביום שבו תקבע מדוע איננו יכולים להסתמך על מדגם זה ולקבוע.13

לק"ג?₪ 20הרשת מחיר של 
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4שאלה 

שנתית של ההכנסה כרמת הXמשפחות. נגדיר את המשתנה המקרי 500מתוך אוכלוסיה של עיר נדגמו 

כערך הבית באלפי דולרים. Yמשק הבית באלפי דולרים ואת המשתנה המקרי 
n n

i i
i 1 i 1

2 2
i i

i i

n 500 X 24,838 Y 107,226

X X 66,398 Y Y 1,398,308

[X X] [Y Y] 194,293

 

  

         

  

 

 

י משוואת הרגרסיה המסבירה את ערך הבית כפונקציה של רמת ההכנסה?מה.1

מדוע לא ניתן להמחיש את הקשר בעזרת דיאגרמת פיזור?.2

?(X,Y)האם ניתן לצייר את קו הרגרסיה במישור .3

$ לשנה?70,000מהו הניבוי לערך הבית של משפחה שהכנסתה .4

מהי ההכנסה הממוצעת במדגם?.5

?49,676$השנתית היא ניבוי לערך הבית של משפחה שהכנסתהמהו ה.6

?Y- שווה לXהאם הניבוי לערך הבית של משפחה שהכנסתה היא .7

רך הבית?האם ההכנסה השנתית מנבאת באופן מושלם את ע.8


